
 

REGULAMIN 

ODZNAKI ROWEROWEJ 
„SZLAKIEM LATARNI MORSKICH POLSKIEGO WYBRZEŻA” 

1. W celu spopularyzowania indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów na 
nowe szlaki, poznania walorów krajoznawczo-turystycznych, dorobku oraz wartości 
historycznych polskiego Wybrzeża, Komisja Turystyki Kolarskiej Oddziału 
Zachodniopomorskiego PTTK wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Latarń Morskich z 
siedzibą w Szczecinie ustanawia Odznakę Rowerową „Szlakiem Latarni Morskich 
Polskiego Wybrzeża”. 

2. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści małoletni 
mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych. 

3. Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzeniu 
obiektów krajoznawczo-turystycznych, znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń 
tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych. 

4. Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym 
kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z 
zachowaniem warunku przejazdu odcinków między punktami kontrolnymi. 

5. Potwierdzenia przejechanych odcinków lub etapów przez punkty kontrolne należy 
dokonywać w specjalnej książeczce potwierdzeń (wzór w załączeniu). 

6. Długość odcinka przejechanego w ciągu jednego dnia powinna wynosić co najmniej 15 
km. 

7. Przejechana trasa może być zaliczona do KOT oraz do „Rajdu Dookoła Polski”, zgodnie z 
obowiązującymi dla tych odznak regulaminami. 

8. Turysta po przejechaniu całej trasy przesyła „Książeczkę potwierdzeń” do weryfikacji na 
adres: Zachodniopomorska Komisja Turystyki Kolarskiej Oddziału Zachodniopomorskiego 
PTTK w Szczecinie, ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin. 

9. Turyści, którym przyznano odznakę, wykupić ją mogą w w/w miejscu. 

10. Odznaka może być zdobywana wielokrotnie. 

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zachodniopomorskiej Komisji 
Turystyki Kolarskiej Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2001 r. 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Załącznik: Trasa Rajdu 

ŚWINOUJŚCIE (15 km) Międzyzdroje (12) Wisełka (2) KIKUT (2) Wisełka (12) 
Międzywodzie (4) Dziwnów (2) Dziwnówek (4) Łukęcin (5) Pobierowo (3) Trzęsacz (2) Rewal 
(4) NIECHORZE (2) Pogorzelica (3) Skalno (10) Trzebiatów (10) Mrzeżyno (19) 
KOŁOBRZEG (12) USTRONIE MORSKIE (14) Kładno (8) GĄSKI (9) Mielno (12) Koszalin 
(13) Sucha Koszalińska (16) Dąbki (11) DARŁOWO (11) Drozdowo (7) Rusinowo (4) 
JAROSŁAWIEC (6) Naćmierz (16) Zaleskie (10) USTKA (14) Objazda (17) Smołdzino (8) 
CZOŁPINO (8) Smołdzino (11) Choćmirówko (9) Główczyce (18) Wicko (6) Lebieniec (15) 
Sasino (4) STILO (4) Sasino (10) Żelazno (14) Wierzchucino (6) Żarnowiec (6) Goszczyno 
(13) Jastrzębia Góra (3) ROZEWIE (9) Władysławowo (20) JASTARNIA (14) HEL (34) 
Władysławowo (6) Łebcz (5) Gnieżdżewo (2) Puck (9) Mrzezino (10) Pierwoszyno (4) 
Pogórze (5) Gdynia (10) Sopot (15) GDAŃSK NOWY PORT (2) GDAŃSK PORT 
PÓŁNOCNY (22) Sobieszewo (6) Świbno (PROM) – Mikoszewo (11) Stegna (6) Sztutowo 
(20) KRYNICA MORSKA. 

Długość trasy – 615 km. 

 

 


